
LITURGIE

bij de samenkomst 

voorafgaand aan de begrafenis van

Henk van den Berg

Hendrik

Verdi Divini Minister

* 26 februari 1954                                  † 29 november 2021

in Het Baken te Bergschenhoek 

op zaterdag 4 december 2021 om 10.30 uur

Voorganger: ds. Maurits Oldenhuis
Orgel: Roelof van den Berg
Fluit: Heleen van den Berg





Muziek bij binnenkomen

Joh. Seb. Bach: Sonatina uit Cantata ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ BWV 106

Welkom

Lied – Aan U behoort, o Heer der Heren

  Aan U behoort, o Heer der Heren,
  de aarde met haar wel en wee,
  de steile bergen, koele meren,
  het vaste land, de onzeek’re zee.
  Van U getuigen dag en nacht.
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

  Gij roept het jonge leven wakker,
  een tuin bloeit rond het open graf.
  Er ruisen halmen op de akker
  waar zich het zaad verloren gaf.
  En vele korrels vormen saam
  een kostbaar brood in uwe naam.

  Gij hebt de bloemen op de velden
  met koninklijke pracht bekleed.
  De zorgeloze vogels melden
  dat Gij uw schepping niet vergeet.
  ’t Is alles en gelijkenis
  van meer dan aards geheimenis.

  Laat dan mijn hart u toebehoren
  en laat mij door de wereld gaan
  met open ogen, open oren
  om al uw tekens te verstaan.
  Dan is het aardse leven goed,
  omdat de hemel mij begroet. 

Gebed



Lezen uit de Bijbel door Leo – Psalm 27 NBV

 Van David

 De HEER is mijn licht, mijn behoud,
 wie zou ik vrezen?
 Bij de HEER is mijn leven veilig,
 voor wie zou ik bang zijn?

 Kwaadwilligen kwamen op mij af
 om mij levend te verslinden,
 mijn vijanden belaagden mij,
 maar zij struikelden, zij vielen.

 Al trok een leger tegen mij op,
 mijn hart zou onbevreesd zijn,
 al woedde er een oorlog tegen mij,
 nog zou ik mij veilig weten.

 Ik vraag aan de HEER één ding,
 het enige wat ik verlang:
 wonen in het huis van de HEER
 alle dagen van mijn leven,
 om de liefde van de HEER te aanschouwen,
 hem te ontmoeten in zijn tempel.

 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
 op de dag van het kwaad,
 hij verbergt mij veilig in zijn tent,
 hij tilt mij hoog op een rots.

 Daarom heft zich mijn hoofd
 fier boven de vijanden rondom mij,
 ik wil offers brengen in zijn tent,
 hem juichend offers brengen,
 ik wil zingen en spelen voor de HEER.

 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
 wees genadig en antwoord mij.
 Mijn hart zegt u na:
 ‘Zoek mijn nabijheid!’



 Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
 verberg uw gelaat niet voor mij,
 wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

 U bent mij altijd tot hulp geweest,
 verstoot mij niet, verlaat mij niet,
 God, mijn behoud.
 Al verlaten mij vader en moeder,
 de HEER neemt mij liefdevol aan.

 Wijs mij uw weg, HEER,
 leid mij op een effen pad,
 bescherm mij tegen mijn vijanden,
 lever mij niet uit aan mijn belagers.
 Valse getuigen staan tegen mij op
 en dreigen met geweld. 

 Mag ik niet verwachten
 de goedheid van de HEER te zien
 in het land van de levenden?
 Wacht op de HEER,
 wees dapper en vastberaden,
 ja, wacht op de HEER.

Lied – Nu is het woord gezegd (lofzang van Simeon)

  Nu is het woord gezegd
  waarmee, o Heer, uw knecht
  wordt vrijgekocht in vrede,
  mijn ogen zijn vervuld
  van ’t heil dat Gij onthult
  en dat Gij doet geschieden.

  Gij hebt het opgericht
  voor aller aangezicht,
  een schouwspel voor de tijden,
  een licht is opgegaan,
  het zal de nacht verslaan
  en Israël verblijden.



Overdenking

Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:

wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,

om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

       (Ps 27, 4)

Lied – God is getrouw, zijn plannen falen niet

  God is getrouw, zijn plannen falen niet.
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
  Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
  laat van zijn woorden geen ter aarde vallen,
  en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
  volvoert zijn hand.

  De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast,
  zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
  Zijn sterke hand, die nooit heeft misgetast,
  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
  De adem van zijn lippen overmant
  de tegenstand.

  De heil’ge Geest, die in de waarheid leidt,
  doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten.
  Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid,
  heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten.
  Zo bouwt Hij Christus’ kerk van land tot land
  met vaste hand.

Bijdrage door Dineke en Heleen

Muziek

Francesco Barsanti, Sonata 1



Gebed

Lied – U zij de glorie (staande)

  U zij de glorie, opgestane Heer!
  U zij de victorie, nu en immermeer.
  Uit een blinkend stromen,
  daald’ een engel af,
  heeft de steen genomen
  van ‘t verwonnen graf.
  U zij de glorie, opgestane Heer!
  U zij de victorie, nu en immermeer.
  
  Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
  Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
  In zijn godd’lijk wezen
  is mijn glorie groot,
  niets heb ik te vrezen in leven en dood.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, nu en immermeer.

Dankwoord door Henk

Muziek bij het verlaten van de kerkzaal 

Henry Thornowitz, Sonata in F

*   *   *   *   *   *



Aan het graf worden de Apostolische Geloofsbelijdenis en het Onze Vader uitgesproken

 Ik geloof in God de Vader, 
 de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
 die ontvangen is van de Heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria; 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
 neergedaald in de hel; 
 op de derde dag opgestaan uit de doden; 
 opgevaren naar de hemel, 
 en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; 
 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
 Ik geloof in de Heilige Geest. 
 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
 de gemeenschap der heiligen; 
 vergeving van de zonden; 
 opstanding van het vlees; 
 en een eeuwig leven.

Onze Vader

 Onze Vader die in de hemelen zijt,
 Uw naam worde geheiligd, 
 Uw koninkrijk kome, 
 Uw wil geschiede, 
 gelijk in de hemel, zo ook op de aarde.
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden, 
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze.
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid 
 tot in eeuwigheid.

 Amen


